
Ogłoszenia Parafialne 6.05.2018r. 

Zapraszamy na nabożeństwa majowe dziś o 1630- w tygodniu 
o 1730,  w czwartek po mszy s w. szkolnej.  

Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami 
prezbiteratu. Polecamy ich oraz ks. rekolekcjonistę modlitwie. Święcenia 
prezbiteratu odbędą się  w sobotę 12 maja o godz. 1000 w katowickiej 
katedrze. 

W tym tygodniu, w poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni 
modlitw o urodzaje, noszące w Polsce nazwę Dni Krzyżowych. Podczas 
naboz en stwa majowego wyjdziemy w procesji do krzyz a misyjnego 
i będziemy modlic  się o błogosławien stwo w pracy, o poko j i o urodzaje, 
serdecznie zapraszam do wspo lnej modlitwy. 

Jutro o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego i nadzwyczajnych szafarzy.  
Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii w przyszłą niedzielę 

podczas Mszy św. o godz. 1100.  
W czwartek po mszy św szkolnej próba przed I Komunią.  
W sobotę o godz. 1000 pierwsza spowiedź dzieci przed I Komunią.  
Spotkania dla kandydatów do bierzmowania w piątek – początek 

Mszą św. o godz. 1800. 
W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Wieczorna msza s w w intencji z yjących i zmarłych członko w apostolstwa.  
Od piątku rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania 

Ducha Św. 
W najbliższą sobotę o godz. 1715 uczniowie chorzowskiego katolika 

zapraszają nas na koncert pies ni patriotyczno-religijnych do naszej 
s wiątyni. Wyjątkowo nie będzie tego dnia naboz en stwa majowego.  

Przyszła niedziela to 13 dzień miesiąca czcicieli Matki Bożej 
Fatimskiej zapraszamy na nabożeństwo fatimskie po wieczornej mszy  
św.  

Parafia organizuje pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa 
w Kaliszu. Bieżący rok jest dla tego sanktuarium rokiem 
jubileuszowym. Pielgrzymka zaplanowana jest na sobotę 23 czerwca. Koszt 
40 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.  

Trwają przygotowania do Rodzinnego Festynu u Antonika, który 
przez ywac  będziemy w uroczystos c  naszego Parafialnego Odpustu - 17 
czerwca. Prosimy o wsparcie modlitewne tego naszego corocznego 
s więta, moz na takz e wesprzec  je rzeczowo i finansowo – jak co roku 
przygotowane będą nagrody, upominki. Dary oraz ofiary na ten cel moz na 
składac  w kancelarii lub bezpos rednio na parafialne konto, z dopiskiem 
festyn. 

Dziękujemy za złożone ofiary na Wyższe Śląskie Seminarium 
Duchowne w Katowicach. Za tydzien  kolekta zbierana będzie przez księz y 
na remonty i inwestycje w naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. 

Głos świętego Antoniego 
6.05. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(J 15, 9-17)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

VI Niedziela Wielkanocna 

Jezus powiedział do swoich uczniów:  
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości 

mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miło-
ści mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miło-
ści.  

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 
była pełna.  

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 
za przyjaciół swoich.  

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwa-
łem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od 
Ojca mego.  

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam 
wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, aby-
ście się wzajemnie miłowali»   Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

   "Darem pierwszym i najbardziej potrzebnym jest miłość, którą miłujemy Bo-
ga nade wszystko, a bliźniego ze względu na Boga. Aby zaś miłość jak nasienie 
dobre wzrastała w duszy i wydawała owoce, każdy wierny winien słuchać chęt-
nie słowa Bożego i wolę Boga z pomocą Jego łaski czynem wypełniać, uczest-
niczyć często w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii i świętych czynno-
ściach oraz praktykować ustawicznie modlitwę, samozaparcie, ochoczą posługę 
braterską i wszystkie cnoty. Miłość bowiem, która jest węzłem doskonałości i 
pełnią zakonu, kieruję wszystkimi środkami uświęcenia, formuje je i do celu 
prowadzi. Stąd też miłość zarówno do Boga, jak i do bliźniego jest znamieniem 
prawdziwego ucznia Chrystusowego" .  



  NIEDZIELA 6 maja 2018. 
700

 Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa 
oraz o rozwój duchowy  i liczebny wspólnoty. 

900
 Za † syna Zbigniewa Jarczaka, Annę i Józefa Jarczaków, Zofię i Szczepana 

Obalskich. 

1100
 Z ok  5 urodzin z podziękowaniem za dar życia z prośba o Boże błog., zdrowie 

potrzebne łaski, dary Ducha Św. opiekę Matki Bożej dla prawnuka Aleksandra 
Fenniga oraz brata Leonarda, wnuczki Anny, Thorstena oraz babci Marianny 
Brodziak. 

1230
 Za † Małgorzatę Dudek na pamiątkę urodzin, męża Karola i zięcia Józefa za 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

1700
 Za †† rodziców  Marię i Edwarda Jaroszów, Marię i Elżbietę Majów, Lidię, 

Czesława i Alfreda Josionek, Elżbietę Wyleżoł oraz Ryszarda i Wiktora. 

Poniedziałek  7 maja 2018. 
700

 Z okazji 70 urodzin Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Rity. TE DEUM 

800
 Za † brata Stanisława w 4 r. śmierci oraz za †† rodziców Janinę i 

Kazimierza Janasów. 

1800
 Za † Helenę Horak w 6 r. śmierci oraz męża Alfonsa Horaka. 

Wtorek 8 maja 2018. 
700

 1. Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 
2. O dobry wynik badania dla wnuka Michała, dary Ducha Św. w podjęciu 
decyzji kardiochirurgów dziecięcych. 

800
 Za † ojca Stanisława Mierzwę  i brata Stanisława na pamiątkę imienin. 

1800
 1. Za †† rodziców Klarę i Władysława Pietrzaków. 

2. Za † Piotra Wawrzyniaka, Stanisława Gruchalskiego, dziadków i babcie. 

Środa 9 maja 2018. 
700

 Za † Teresę Franecką - od Elżbiety i Andrzeja z Oświęcimia. 

800
 Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego Kaniów, brata Jerzego, za †† Marię 

i Józefa Marszałków, syna Jarosława, pokrewieństwo z obu stron. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w intencji próśb i podziękowań; 
- Za † Grażynę Mania od koleżanek i kolegów z żłobka przy ul. Pocztowej 
i Kochanowskiego; 
- Za † Tomasza Błaszczykowskiego - od koleżanek i kolegów z pracy; 
- Za † Tomasza Błaszczykowskiego - od lokatorów z Pl. Matejki 2; 
- Za † Tadeusza Piecucha. 

Czwartek 10  maja 2018. 
700

 Za † męża Henryka Rabiegę jako pamiątka urodzin. 

800
 Za † ks. Prałata Konrada Lubosa w rocznicę śmierci, za †† rodziców Jana 

i Marię oraz liczne rodzeństwo. 

1700
 1. Za †† Marcelinę i Czesława Makowskich w 4 r.  śmierci, za †† z rodzin 

Makowskich i Rudzkich. 
2. Za † Władysława Gałuszkę - od rodziny Grażyny i Marka Balcer. 

Piątek 11 maja 2018. 
700

 Z okazji 18 urodzin Pawła o zdrowie Boże błogosławieństwo, dobre wybory 
życiowe i dary Ducha św. 

800
 1. Za † męża Antoniego Muszalczyka w 10 r. śmierci, za †† z rodzin 

Muszalczyk , Głuch i Bota. 
2. Za † Barbarę Kaczmarczyk - od sąsiadów z ul. Dąbrowskiego 8. 

1800
 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Sobota 12 maja 2018. 
700

 Za † Krystynę Żelazną w 30 dzień po śmierci. 

800
 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. siostry Faustyny  za †† 

Zofię i Józefa Wilków, za Zofię, Włodzimierza, Emila, Tadeusza, 
Kazimierza oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Z okazji 80 urodzin Ilzy Matjas i 55 r. ślubu Ilzy i Jerzego Matjasów 

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo,  opiekę Matki Bożej  i potrzebne zdrowie. TE DEUM 

  NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 13  maja 2018. 
700

 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i światło Ducha św. dla syna Adama oraz Romka  
i Sebastiana. 

900
 W kolejną rocznicę święceń kapłańskich ks. Proboszcza Krystiana, ks. 

Henryka, ks. Bartłomieja, i ks. Mariana. 

1100
 Uroczystość I Komunii św. 

1230
 Z podziękowaniem za dar życia, powołanie kapłańskie z prośbą o zdrowie, 

światło Ducha św. i opiekę Matki Kapłanów dla ks. Mariusza 
Dołęgowskiego. 

1700
 Z okazji urodzin Andrzeja Sławińskiego, syna Patryka, wnuków Tomka i 

Antosia z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego oraz zdrowie. 

 

ZAPRASZAMY NA KONCERT W „ANTONIKU” 
 

W najbliższą sobotę 12 maja o godz. 1715  
uczniowie chorzowskiego katolika  
zapraszają do naszej s wiątyni na:  

koncert pieśni patriotyczno-religijnych 
 

(Wyjątkowo nie będzie tego dnia naboz en stwa majowego.) 


